Sentralstyremøte 1-21/22

Dato: 10.08.21
Klokkeslett: 10:00-14:00
Møtested: Teams
Møte innkalt av: Eugen Sebastian Hovden Haush
Deltakere: Mia Larsen Sveberg, Edward Glorud Sveen, Amund Stenland, Chanice Sørlie
Johansen, Fredrik Langseth, David Aleksander Bjørsvik. Organisasjonskonsulent Hilde Iren
Hardy
Les: innkalling og dagsorden
Ta med: -

Vedtakssaker
VS 1/21

Godkjenning innkalling
Innkallingen ble utsendt etter avtale 02.08.21.
Forslag til vedtak: innkallingen godkjennes.
Godkjenning dagsorden

VS 2/21

Dagsorden ble sendt ut etter avtale 02.08.201
Forslag til vedtak: dagsorden godkjennes.
Godkjenning av møteleder og referent
Sentralstyret vedtar møteleder og referent.

VS 3/21

Forslag til vedtak: Eugen Sebastian Hovden Haush blir møteleder
og Hilde Iren Hardy blir referent.

Lønning av Fadderstyrene
VS 3/21

Det ble vedtatt at fadderledere skal få utbetalt lønn. Derfor trenger
vi å få delt ut kontrakten til faderstyrene og skrevet antall timer slik
at dette blir gjort riktig.
Forslag til vedtak: Leder videresender arbeidskontraktene fra
Studentinord til regionlederne, som sender dette til fadderstyrene
som igjen skriver timene de jobber.

Arbeidsgruppe for felles nettside
VS 4/21

Det jobbes med å utarbeide en felles nettløsning med
studentorganisasjonene og Nord universitet. Derfor er det behov

s

for å sette sammen en arbeidsgruppe som kan jobbe videre med
dette arbeidet.
Forslag til vedtak: forslag som kommer frem i møtet vedtas.

Orienteringssaker

OS 1/21

Orienteringsrunde
Orienteringsrunde bland medlemmene om hva som skjer i SON og i
regionene.

OS 2/21

Studiestart
Det nærmer seg studiestart. En orienteringsrunde om hvordan
studiestart ser ut til å bli.

Drøftingssaker
DS 1/21

Årsmøte og årsmøterekkefølge
Årsmøtene i de forskjellige studentorganisasjonene ved Nord
universitet pleier å skje på vårsemesteret.
Det legges opp til diskusjon om når og hvordan årsmøtene ved de
forskjellige studentorganisasjonene holdes. Innledende spørsmål
burde alle årsmøtene være gjort på en uke, og avsluttes med
årsmøtet til SON?

DS 2/21

Hva vil vi oppnå sammen i SST
Vi snart i gang med et nytt studieår og det kan være greit å se på
hva vi i SST vil oppnå sammen det kommende året. Er det noe
felles for alle regionene vi kan jobbe mot?
Gjør dere gjerne opp noen tanker om hva som kan være aktuelt at
vi sammen i SST har fokus på det kommende året.

DS 3/21
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Stortingsvalg
Det nærmer seg stortingsvalg og studentene utgjør en stor
velgermasse. Hvordan skal vi forholde oss til stortingsvalget?

s

DS 4/21

DS 5/21

DS 6/21

EV 1/21

Tillitsvalgtopplæringen
Det skal arrangeres tillitsvalgtopplæring i september. Det er derfor
ønskelig å drøfte forskjellige muligheter på hvordan dette kan
gjøres.
Kommunikasjon mellom SON og regionene
God kommunikasjon er viktig, derfor har vi startet med
morgenmøter hver mandag. Her er tanken om at vi kan se på om
det er noen andre måter eller noe som burde tas opp angående
kommunikasjon?
Studenttillitsvalgte og ledelsen
Dette er møtene der vi som studentledere kan ta opp ting med
ledelsen ved universitetet. Derfor kan det være lurt å drøfte
hvordan vi bruker disse møtene, er det ønskelig at vi har et
formøte før dette? Eller er det andre ting som er ønskelig å ta opp
rundt dette?

Eventuelt
Saker til eventuelt fremmes i forkant av møtet, og innsettes under
VS-X/21 Dagsorden. Det fattes normalt ikke vedtak i slike saker.

Eugen Sebastian Hovden Haush
Leder, Studentorganisasjonen Nord
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